
 
 

บทที่ 1  

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

1.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน
และประสบปัญหาอุปสรรคนานับประการ อาทิขาดแคลนน้้าเพื่อท้าการเกษตร ไม่มีที่ดินท้ากิน หรือท้ากินใน
ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีท่ีดินท้ากินน้อย ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ดินเสื่อมโทรม
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ๆ
รวมถึงเงินทุน เพื่อการเพ่ิมศักยภาพการผลิต และแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า มีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันหรือ
ใกล้เคียงกันท้าให้ผลผลิตล้นตลาดเมื่อผนวกกับการขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังผลิต
และขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ มีการแปรรูปน้อย จึงท้าให้ถูกกดราคารับซื้อผลผลิต บางฤดูกาลยังประสบภัย
ธรรมชาติ ฝนแล้ง น้้าท่วม โรค แมลง ศัตรูพืชระบาด ผลผลิตเสียหาย ขาดรายได้ มีหนี้สินเพิ่มพูน 

 ทั้งนี้การแก้ปัญหาดังกล่าวให้เกษตรกร นอกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืน จะต้องส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาของเกษตรกร ด้วยตัวของเกษตรกรเองด้วยจะ
เป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด  

 ในการนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ริเริ่มให้สภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ จัดให้มีเวทีส้าหรับเกษตรกร
ที่จะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมคิดหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาความ
ต้องการดังกล่าว ซึ่งอาจประกอบด้วยปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สิน ที่ดินท้ากิน แหล่งน้้า ราคาปัจจัยการ
ผลิต และผลิตผลการเกษตร สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น แล้วสรุปรวม
จัดท้าเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล พร้อมกิจกรรม/โครงการที่จะด้าเนินการเพื่อการพัฒนา
แก้ปัญหาในพื้นที่ต้าบลดังกล่าว และสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อด้าเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตนเอง 
ด้วยตัวของเกษตรกรเอง รวมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาแก้ปัญหา
ดังกล่าวของเกษตรกร ซึ่งได้เริ่มด้าเนินการมาตั้งแต่ปี งบประมาณ 2559 เป็นต้นมา 

 โดยในการแก้ปัญหาผลิตผลการเกษตรมีราคาตกต่้าและไม่มีเสถียรภาพ ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
ยกระดับของเกษตรกร จากเกษตรกรที่ท้าการเกษตรทางการเกษตร และขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบที่ได้ราคาต่้า
ให้ด้าเนินการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและจ้าหน่ายในราคาท่ีสูงขึ้น มีรายได้มากขึ้น ยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรอุสาหกรรม ด้าเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงตลาด เพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นแนวทางท่ีเห็นควรด้าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 
จนถึงอย่างน้อยปี 2564 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) ปี 2560-2564  
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2.วัตถุประสงค์โครงการ 

 2.1 เพ่ือให้มีการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับต้าบล เพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหาด้าน
การเกษตรในพ้ืนที่ จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกร
ด้วยตัวของเกษตรกรเอง 

 2.2เพ่ือยกระดับของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร จากการท้าการผลิตและขาย
ผลผลิตในรูปแบบวัตถุดิบราคาต่้า เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ด้าเนินการครอบคลุมเชื่องโยงตั้งแต่
การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด 

3.เป้าหมาย 

 3.1จัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล อ้าเภอละ 1 ต้าบล รวม 11 ต้าบล  

 3.2สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ยกระดับการด้าเนินธุรกิจเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม รวม 2 กลุ่ม (ประมาณร้อยละ 17 ของต้าบลที่มีการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลในปีที่
ผ่านมา) 

4.พื้นที่ด าเนินการ 11 ต้าบลใน 11 อ้าเภอของจังหวัดพัทลุง 

5.งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณด้าเนินการทั้งสิ้นรวม 100,478 บาท (หนึ่งแสนสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) จ้าแนกเป็น 

 5.1 งบประมาณสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล 11 ต้าบล ต้าบลละ 8,370 
บาท รวม 92,070 บาท 

 5.2 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนายกระดับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตร
อุตสาหกรรม 2 กลุ่ม รวม 8,408 บาท 

6.หน่วยงานรับผิดชอบ 

 หน่วยงานหลัก สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง และคณะ
ผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับต้าบล 

 หน่วยงานสนับสนุน องค์การบริหารส่วนต้าบล ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ สถาบันการศึกษา และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 
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7.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลักได้แก่ 

 7.1 การจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล 

  ขั้นที่ 1 การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล  

  -รวบรวมข้อมูลการท้าการเกษตรและที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ต้าบล อาทิ ชนิดหรือประเภทของ
การท้าการเกษตร จ้านวนเกษตรกรที่ท้าการเกษตรในแต่ละชนิด จ้านวนพื้นที่ทางการเกษตร ราคาปัจจัยการ
ผลิต ต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิต ลักษณะทางกายภาพของดิน น้้า ขนาดการถือครองที่ดินจ้านวนกลุ่ม
เกษตรกร โรงงานแปรรูป สถานประกอบการ และตลาดจ้าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นต้น 

  -ส้ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร อาทิ รายได้ รายจ่าย 
ทรัพย์สิน หนี้สิน และปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 

  -วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและจัดท้า “ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับต้าบล” มีรายละเอียดประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ โดยร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าว 
จะต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์ภาค ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาจังหวัด/ภาค แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 และนโยบายรัฐบาล  

  ขั้นที่ 2 การรับฟังความเห็นจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง และปรับปรุง จัดท้าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต้าบล 

  -จัดให้มีเวทีเพ่ือการรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน 

  -ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล ตามข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวและจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบลฉบับสมบูรณ์ 

  ขั้นที่ 3 การประสานการพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร  

  -เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อบูรณาการเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของแผนพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งจัดส่งส้านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อการด้าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

  -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือในการด้าเนินการ หรือร่วม
บูรณาการความร่วมมือในการด้าเนินกิจกรรม/โครงกร  

  -ประสานการด้าเนินการและติดตามผลความก้าวหน้าในการด้าเนินกิจกรรม/โครงการ และ
รายงานส้านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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7.2 การพัฒนายกระดับกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม 

  -คัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินงานและรวบรวมเกษตรกรที่มีประเด็นปัญหาด้านราคาผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร  

  -จัดประชุม เพื่อหารือในการวางแผนปฏิบัติงาน  เพ่ือยกระดับการพัฒนาเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม 

  -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนในส่วนที่กลุ่มเกษตรกรขาดแคลน
จ้าเป็น เช่น เงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

  -ติดตาม ประสานการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร เพ่ือปรับปรุงการด้าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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8.แผนการปฏิบัติงาน 

 

 

9.ตัวช้ีวัด 

 9.1 จ้านวนต้าบลเป้าหมายที่สามารถจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบลได้แล้วเสร็จ 

 9.2 จ้านวนเกษตรกรที่มีปัญหาด้านหนี้สิน ที่ดินท้ากิน แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร เงินทุน องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ที่ได้มีการยื่นเรื่องให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง พิจารณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการพัฒนาแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรกร 

 9.3จ้านวนกลุ่มเกษตรกร ที่สามารถยกระดับการด้าเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  

 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1. การจัดท าแผนพฒันา

เกษตรกรรมระดับต าบล 11
92,070

     1.1 การรวบรวม ศึกษา 

วเิคราะห์ข้อมลู และยกร่าง

แผนพฒันาเกษตรกรรม

ระดับต าบล

11

     1.2 การรับฟงัความเห็น

จากเกษตรกรและผู้เกีย่วข้อง

 และปรับปรุง จัดท า

แผนพฒันาเกษตรกรรม

ระดับต าบล

11

     1.3 การประสานการ

พฒันาและแกป้ัญหาให้แก่

เกษตรกร

11

2 การพฒันายกระดับกลุ่ม

เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ

เกษตรอตุสาหกรรม

2 กลุ่ม 8,408

     2.1คัดเลือกพืน้ท่ี

ด าเนินงาน

     2.2จัดประชุม เพือ่หารือ

ในการวางแผนปฏิบัติงาน

     2.3ประสานงาน

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

     2.4ติดตาม ประสานการ

ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร

ระยะเวลาการด าเนินการ 2561
กิจกรรม

เป้าหมาย 

(ต าบล)

งบประมาณ 

(บาท)
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เกิดการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต้าบล ในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเกษตรกรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการคิด วิเคราะห์ ค้นหาแนวทาง วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตรกร ภายใต้การ
สนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้าไปสู่การพัฒนาแก้ปัญหาในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

 10.2 เกิดการถ่ายทอดขยายผลการด้าเนินงานตามโครงการไปสู่เกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2  

สภาพทั่วไปของต าบลลานข่อย 

ข้อมูลทางด้านภายภาพ 

 ต้าบลลานข่อย มีพื้นที่ท้ังหมด ๓๗ ,๓๔๔ ไร่ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ลาดเชิงเขา ไม่มีน้้าท่วมขัง  
โดยมีพ้ืนที่ลาดจากทิศตะวันตกลงไปทิศตะวันออก อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ้าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง ห่างจากตัวอ้าเภอป่าพะยอม ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต้าบลหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียง ดังนี้  

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต้าบลวังอ่าง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต้าบลเกาะเต่า อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  

    และต้าบลเกาะขันธ์ อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต้าบลในเตา อ้าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  

    และแนวเทือกเขาบรรทัด  
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ลักษณะภูมิอากาศ  

ต้าบลลานข่อย อยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ท้าให้มีสภาพ
ภูมิอากาศแบบภาคใต้ อยู่ใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประจ้าฤดูกาล ท้าให้ในปีหนึ่ง ๆ จะมีเพียง 2 
ฤดูกาล คือ 

  1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนกันยายน 

  2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนมีนาคม 

ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2549 – 2558) จังหวัดพัทลุง มีปริมาณน้้าฝนโดยเฉลี่ย ปีละ 2,272.58 
มิลลิเมตร หรือเฉลี่ยเดือนละ 189.38 มิลลิเมตร จ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย 164 วันต่อปี หรือเฉลี่ย 14 วัน/
เดือน ปริมาณน้้าฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน และน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 

แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 

 ต้าบลลานข่อย มีต้นทุนทางทรัพยากรด้านน้้า เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
ประกอบด้วย  

 แหล่งน้้าจากระบบชลประทาน 

 - อ่างเก็บน้้าห้วยน้้าใส ครอบคลุมพ้ืนที่ทางการเกษตร จ้านวน 53,500 ไร่ โดยสามารถให้ประโยชน์
แก่พ้ืนที่ ในเขต 3 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ต้าบลเกาะขันธ์ และต้าบลชะ
อวด อ้าเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 แหล่งน้้าจากธรรมชาติ  

 - ต้าบลลานข่อย มีแหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่ คลอง ล้าห้วย จ้านวน 31 สาย เช่น คลองไม้เสียบ ห้วย
หลุด ห้วยเรียน ฯลฯ 

 

ข้อมูลทางด้านชีวภาพ 

 ต้าบลลานข่อย มีพื้นที่ท้ังหมด จ้านวน 44,936 ไร่ มีพ้ืนที่ท้าการเกษตร จ้านวน 33,983ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 63.33 ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกยางพารา จ้านวน 25,867 ไร่ปาล์มน้้ามัน จ้านวน 360 ไร่ ไม้ผล 
จ้านวน 1,804 ไร่ พืชไร่ พืชผัก/ปศุสัตว์/ประมง จ้านวน 428.5 ไร่ โดย จ้านวนออกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 
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 ตารางแสดงพื้นท่ีท้าการเกษตรของต้าบลลานข่อย 

รายการ 
พื้นที่รวม 

(ไร)่ 

จ าแนกรายหมู่บ้าน (ไร)่ 

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 

1. พื้นที่ทั้งหมด 44,936 3,800 3,106 2,643 4,525 6,931 4,500 4,150 2,906 12,375 

2. พื้นที่ป่าไม้ สาธารณะฯ 10,953 1,160 79 75 151 900 541 834 170 7,043 

3. พื้นที่ท าการเกษตร 33,983 2,640 3,027 2,568 4,374 6,031 3,959 3,316 2,736 5,332 

   - ยางพารา 25,867 2,242 2,680 2,183 3,851 2,909 3,411 2,671 1,860 4,060 

   - ปาล์มน้ ามัน 360 24.25 78 36.50 10.25 5 115 77 13 1 

   - มังคุด 579 60 98 118 103 59 30 0 52 59 

   - ลองกอง 745 77 72 123 127 109 18 67 33 119 

   - ทุเรียน 176 20 25 25 16 46 3 7 3 31 

   - เงาะ 304 25 33 52 48 43 9 24 12 58 

   - พืชไร่ พืชผัก 313 22 16 0 21 30 49 22 98 55 

   - ปศุสัตว์ 30 17 0 0 0 0 0 13 0 0 

   - ประมง 85.50 13 25 16 6 2 7 13.50 2 1 

การใช้พันธุ์พืช 

การใช้พันธุ์พืชเศรษฐกิจ ของต้าบลลานข่อย มีการจ้าแนกพันธุ์ พื้นที่ท่ีปลูก ครัวเรือนที่ปลูก ตลอดจน
พ้ืนที่ที่มีเกษตรกรปลูกมากไว้ดังนี้ 

 ตารางจ้าแนกการใช้พันธุ์พืชเศรษฐกิจของต้าบล 

ชนิดพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูกทั้งหมด 
(ไร)่ 

พันธุ์ที่ปลูก พื้นที่ปลูก จ านวน
ครัวเรือน 

ปลูกมาก 

ในหมู่ที่ 

ยางพารา 25,867 1.พันธุ์ส่งเสริม (RRIM 600) 25,867 1,230 หมู่ที่ 9 

ปาล์มน้้ามัน 360 1. ลูกผสมเทอเนร่า 360 63 หมู่ที่ 6 

ทุเรียน 176 1. หมอนทอง 

2. พื้นเมือง 

176 158 หมู่ที่ 5 

เงาะ 304 1. โรงเรียน 304 281 หมู่ที่ 9 

ลองกอง 745  - 745 428 หมู่ที่ 4 

มังคุด 579  - 579 383 หมู่ที่ 3 
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ปริมาณผลผลิต  

ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรในต้าบลผลิตได้ในแต่ละปี ดังนี้  

  ตารางแสดงปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ 

พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ผลิต ผลผลิต/ไร่ รวมผลผลิต 

ยางพารา 25,867 250 5,507 

ปาล์มน้้ามัน 360 2,900 534 

มังคุด 579 460 92 

ลองกอง 745 550 82.5 

ทุเรียน 176 1,000 36 

เงาะ 304 700 63 

 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 ต้าบลลานข่อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของต้าบล ทั้งท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือได้
พัฒนาขึ้น ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของประชาชนนอกพ้ืนที่ ดังนี้ 

  6.1) อ่างเก็บน้้าห้วยน้้าใส 

  6.2) ล่องแก่ง 

  6.3) น้้าตกหนานสวรรค์ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ขนาดถือครองที่ดิน 

 ต้าบลลานข่อยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 44,936 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร จ้านวน 1,458 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ท้าการเกษตร33,983 ไร่ โดยเกษตรกรมีขนาดพื้นที่ถือ
ครองที่ดิน เฉลี่ย 10 – 15 ไร่  

สิทธิในที่ดินท้ากิน 

 เกษตรกรในต้าบลลานข่อย มีสิทธิในที่ดินท้ากินในลักษณะสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ โฉนดที่ดิน, น.ค.1, น.ค.
3, นส.3ก และพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
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ตารางแสดงพื้นท่ีต้าบลและสภาพการถือครอง 

หมู่ที ่

 

พื้นที่ทั้งหมด 

(ไร)่ 

พื้นที่สาธารณะ 

(ไร)่ 

สภาพการถือครองของประชากร(ไร่) 

(โฉนดที่ดิน /เอกสารสิทธิ์อื่นๆ/ไม่มีเอกสารสิทธิ์) 

1 3,800 1,160 2,640 

2 3,106 79 3,027 

3 2,643 75 2,568 

4 4,525 151 4,374 

5 6,931 900 6,031 

6 4,500 541 3,959 

7 4,150 834 3,316 

8 2,906 170 2,736 

9 12,375 7,043 5,332 

รวม 44,936 10,953 33,983 

 

 แรงงานและการใช้แรงงาน 

 ต้าบลลานข่อย มีแรงงานในภาคการเกษตรเฉลี่ย 3-4 คนต่อครัวเรือน และมีการจ้างแรงงานภายนอก
ครัวเรือน ทั้งท่ีท้าตลอดปีหรือเป็นไปตามช่วงฤดูกาล 

 เป้าหมายของการท้าฟาร์ม 

 ยางพารา เกษตรกรส่วนใหญ่จ้าหน่ายในรูปน้้ายางสด และยางก้อนถ้วย 100 % แก่พ่อค้าคนกลาง
ที่มาตั้งจุดรับซื้อในพ้ืนที่  

 ปาล์มน้้ามัน เกษตรกรจ้าหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง (ลานเท) นอกพ้ืนที่ 100 % 

 ไม้ผล เกษตรกรจ้าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อในพื้นที่ 50 % และส่วนหนึ่งวางจ้าหน่ายในพ้ืนที่ 
50% 

ผลผลิตเฉลี่ย ราคา ต้นทุนการผลิต 

 จากข้อมูล ปี 2559 เกษตรกรมีการผลิตพืชเศรษฐกิจ และสามารถจ้าหน่ายในราคา ตลอดจนมี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ดังนี้  
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 ตารางแสดงผลผลิต พื้นที่ และต้นทุน  

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย/กก. มูลค่าผลผลิต 

(ล้านบาท) 

ต้นทุนการผลิต 

เฉลี่ย/ไร่ 

ยางพารา 250 45 247.82 1,200 

ปาล์มน้้ามัน 2,900 5.50 2.94 2,600 

มังคุด 460 13 1.20 700 

ทุเรียน 1,000 35 1.26 700 

ลองกอง 550 13 1.07 700 

เงาะ 700 16 1.01 750 

 

แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

ต้าบลลานข่อย มีแหล่งรับซื้อผลผลผิตทางการเกษตร ทั้งในรูปแบบเอกชนและกลุ่มองค์กรเกษตรกร
โดยจ้าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้ 

 ตารางแสดงแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

พืชเศรษฐกิจ 

 

จ านวนสถานที่รับซ้ือ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 

ยางพารา 2 5 6 6 1 8 5 1 1 

ปาล์มน้้ามัน - - - - - - - - - 

ไม้ผล - - - - - - - - - 

รวม 2 5 6 6 1 8 5 1 1 

 

กองทุนหมู่บ้านและผลด้าเนินการ 

ต้าบลลานข่อย มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รวบรวมก่อตั้งขึ้น เพ่ือเป็นกองทุนให้แก่เกษตรกร ใช้ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร หรือช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ โดยกระจัดกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน 
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การใช้ทุนและการใช้เงินกู้ 

 เกษตรกรในต้าบล มีการใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จากหลายแหล่ง เช่น ใช้
เงินทุนของตนเอง ตลอดจนกู้จากช่องทางต่าง ๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สหกรณ์การเกษตร กองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้านที่มีอยู่ 

ภาวะหนี้สินเกษตรกร 

 เกษตรกรในต้าบล มีภาระหนี้สินจากแหล่งต่าง ๆ โดยมีหนี้สินเฉลี่ยรวมทั้งในภาคและนอกภาคเกษตร 
150,000 บาท/ครัวเรือน 

ข้อมูลด้านสังคม 

 จ้านวนประชากรและครัวเรือน 

ต้าบลลานข่อย มีครัวเรือนทั้งหมด  2,745 ครัวเรือน มีประชากร จ้านวน 8,472 คน มีครัวเรือน
เกษตรกร จ้านวน 1,458 ครัวเรือน และมีประชากรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จ้านวน 3,725 คน โดย
จ้าแนกออกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้  

 ตารางแสดงจ้านวนครัวเรือนและประชากรของต้าบล 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน ประชากร จ านวนครัวเรือน 

เกษตรกร 

ประชากรภาคเกษตร 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 471 630 628 174 303 303 

2 362 579 631 190 222 236 

3 411 561 628 198 273 268 

4 310 525 580 192 186 208 

5 217 321 333 126 156 168 

6 251 375 398 166 177 192 

7 223 387 406 127 171 178 

8 173 273 245 92 130 118 

9 327 483 489 193 220 216 

รวม 2,745 4,134 4,338 1,458 1,838 1,887 
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 พ้ืนที/่สภาพการถือครอง 

 ต้าบลลานข่อยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 44,936 ไร่ โดยมีประชากร/เกษตรกรได้ถือครองในการประกอบ
อาชีพตามสภาพการถือครอง โดยจ้าแนกออกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้  

ตารางแสดงพื้นท่ีต้าบลและสภาพการถือครอง 

หมู่ที ่

 

พ้ืนที่ท้ังหมด 

(ไร่) 

พ้ืนที่สาธารณะ 

(ไร่) 

สภาพการถือครองของประชากร(ไร่) 

(โฉนดที่ดิน /เอกสารสิทธิ์อื่นๆ/ไม่มีเอกสารสิทธิ์) 

1 3,800 1,160 2,640 

2 3,106 79 3,027 

3 2,643 75 2,568 

4 4,525 151 4,374 

5 6,931 900 6,031 

6 4,500 541 3,959 

7 4,150 834 3,316 

8 2,906 170 2,736 

9 12,375 7,043 5,332 

รวม 44,936 10,953 33,983 

 

ประวัติความเป็นมาของสมาชิกในชุมชน การตั้งถิ่นฐาน ประวัติการพัฒนาอาชีพ 

 ลานข่อย ที่ได้ชื่อว่า ต้าบลลานข่อยนั้น เนื่องจากสมัยก่อน ชาวป่าพะยอมได้มาเลี้ยงควายที่บริเวณฝั่ง
ตรงข้ามบ้านนายนิยม แก่นแก้ว เลี้ยงฝูงควายประมาณ 20-30 ตัว และได้ท้าคอกควาย โดยบริเวณนั้นมีจอม
ปลวกสูงใหญ่ และมีต้นข่อยใหญ่อยู่บนจอมปลวก และได้ท้าห้างข้ึนนอนบนต้นข่อย เพราะกลัวช้าง และควาย
ได้หากินในบริเวณนั้นไปเรื่อยๆ จนเป็นลานกว้าง เลยได้ชื่อว่าเป็น "ลานข่อย"  

ต้าบลลานข่อย เมื่อก่อนอยู่ในการปกครองของต้าบลเกาะเต่า ได้แยกเป็นต้าบลลานข่อยเมื่อ พ.ศ. 
2541 แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านลานข่อย บ้านห้วยหลุด บ้านทุ่งชุมพล บ้านห้วยเรียน บ้านถ้้าลา 
บ้านมาดนั่ง บ้านห้วยศรีเกษตร บ้านห้วยร้าพึง บ้านควนยาว 
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ขนมธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาพิธีกรรม อิทธิพลทางความคิด 

 ต้าบลลานข่อย มีขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่นเดียวกับต้าบลอื่นๆ ของอ้าเภอป่าพะยอม มีพิธีกรรม
ทางศาสนาอยู่หลายอย่าง เช่น งานศพ งานบวช งานวันผู้สูงอายุ งานวันสงกรานต์ ประเพณีชักพระ ประเพณี
งานเดือนสิบ เป็นต้น ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีได้ปฏิบัติมาโดยตลอดและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน 

 ผู้น้าตามธรรมชาติ/ปราชญ์เกษตรกร 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมู่ที ่ เป็นผู้น าเรื่อง/ภูมิปัญญา 

1 นางวันณีดา  เกลี้ยงคลิ้ง 2 อกม./การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 

2 นายบุญยืน หนูนวล 2 การผลิตไม้กลึง 

3 นายบุญธรรม ผอมฉิม 3 เศรษฐกิจพอเพียง 

4 นายสมหมาย  ท่องคง 4 สมาชิก ศบกต.ลานข่อย/การผลิตพืชสมุนไพร 

5 นางสายันต์  ปานแก้ว 5 อกม./การผลิตไม้กวาดดอกหญ้า 

6 นางจินดา  มีจันทร ์ 9 อกม./ผ้าทอลานข่อย 

 

 องค์กรในชุมชน/การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ  

หมู่ที ่ ชื่อกลุ่ม 
จ านวน 

สมาชิก 
ลักษณะของกลุ่ม 

4 ห้วยเรียนสามัคคี 9 วิสาหกิจชุมชน 

3 เครื่องแกงต้ามือทุ่งชุมพลพัฒนา 10 วิสาหกิจชุมชน 

1 กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย 23 วิสาหกิจชุมชน 

5 กลุ่มบ้านคลองเต่า 9 วิสาหกิจชุมชน 

4 กลุ่มขนมอบบ้านห้วยเรียน 13 วิสาหกิจชุมชน 

2 กลุ่มเพาะเห็ดลานข่อย 10 วิสาหกิจชุมชน 

4 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุไก่ชน 20 วิสาหกิจชุมชน 

3 ผลิตไม้กลึง 8 วิสาหกิจชุมชน 

2 กลุ่มหัตถกรรมงานไม้ (ไม้กลึง) 17 วิสาหกิจชุมชน 

2 กลุ่มผูกผ้าและยาดมสมุนไพร 16 วิสาหกิจชุมชน 
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หมู่ที ่ ชื่อกลุ่ม 
จ านวน 

สมาชิก 
ลักษณะของกลุ่ม 

9 ทอผ้าถ้้าลาลานข่อย 15 วิสาหกิจชุมชน 

9 สุรากลั่นบ้านถ้้าลา 7 วิสาหกิจชุมชน 

2 ผลิตผักปลอดสารพิษบ้านห้วยหลุด 8 วิสาหกิจชุมชน 

4 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านห้วยเรียน 10 วิสาหกิจชุมชน 

7 กลุ่มผู้เลี้ยงพันธุ์โคไทยพ้ืนเมือง 9 วิสาหกิจชุมชน 

7 ปุ๋ยหมักลานข่อยพัฒนา 11 วิสาหกิจชุมชน 

3 ทุ่งชุมพลพัฒนา 10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

4 ขนมอบบ้านห้วยเรียน 13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

5 ไม้กวาดดอกหญ้า 15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

9 สตรีทอผ้า 16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

2 ผลิตพืชปลอดสารพิษ 10 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง 20 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

4 ยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านห้วยน้้าด้า 17 กลุ่มยุวเกษตรกร 

 

ปัญหาความต้องการของเกษตรกร 

 จากการประชุมแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ศบกต. กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ เพื่อ
ต้องการรับทราบปัญหา ตลอดจนปัญหาความต้องการเพื่อหาแนวทางพัฒนาหรือแก้ไขในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร สามารถสรุปประเด็นส้าคัญได้ ดังนี้ 
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ด้านยางพารา 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

- ราคาตกต่้า - เศรษฐกิจตกต่้า - มีการประกันราคา 

- โรครากขาว/ใบร่วง/เชื้อรา - ขาดความรู้วิชาการที่ถูกต้อง - ถ่ายทอดความรู้การจัดการสวนท่ีถูกวิธี 

 - ผลผลิตไม่มีคุณภาพ - ส่งเสริมการปลูกพืชแซม เพิ่มรายได ้

 - ขาดการดูแลรักษาที่ถูกวิธี - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักปรับปรุงดิน 

 - ดินเสื่อม - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 

ด้านปาล์มน้้ามัน 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

- ผลผลิตต่้า - ขาดความรู้วิชาการที่ถูกต้อง - ถ่ายทอดความรู้การจัดการและการดูแล 

- โรค/แมลง/ศัตรูพืช - ขาดการจัดการศัตรูพืชที่ถูกต้อง รักษาสวนท่ีถูกวิธี 

- ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ - ขาดการดูแลรักษาที่ถูกวิธี - ถ่ายทอดความรู้การจัดการและควบคุม 

- ราคาตกต่้า - ผลผลิตในฤดูกาลมีมาก ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

  - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

  - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักปรับปรุงดิน 

 

ด้านไม้ผล  

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

- ผลผลิตต่้า - ขาดความรู้วิชาการที่ถูกต้อง - ถ่ายทอดความรู้การผลิตไม้ผลให้ได้ 

- โรค/แมลง/ศัตรูพืช - ขาดการจัดการศัตรูพืชที่ถูกต้อง คุณภาพตามมาตรฐาน 

- จุดรับซื้อน้อย/ไกล - ขาดการดูแลรักษาที่ถูกวิธี - รวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอ้านาจการต่อรองราคา 

  - ถ่ายทอดความรู้การผลิตไม้ผลนอกฤด ู

  - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

  - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักปรับปรุงดิน 

 



 
 

บทที่ 3 

การจัดเวทีประชาคม 

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต้าบล และผู้แทนหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อท้าความเข้าในรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
ความจ้าเป็น ความส้าคัญของการจัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็น 
เกษตรอุตสาหกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการท้าการเกษตรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560  
ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านที่ 1 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก 

 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต้าบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหรือ SMAEs เกษตร 
ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต้าบล  โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม  
การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม SMAEs เกษตร 
เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้
เป็นผู้ประกอบการ ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงจึงจัดเวทีเสวนา เพื่อให้เกษตรกรในต้าบลช่วยกัน
แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจเลือกสินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก  
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กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่มีการด้าเนินงานและมีความเข้มแข็งในปัจจุบันได้แก่ 

1.นายโสภณ คงแก้ว ม. 2 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ท้าสวน ฟาร์มสุกร 

 2.นายบุญยืน หนูนวล ม. 2 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง หัตกรรม สวนผัก
ครัวเรือน 

 3.นางละไม ทองช่วย ม. 2 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปลูกผัก เกษตรผสมผสาน  

 4.นายประจบ ทองหนุน  ม. 6 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 5.นายยุทนา หนูเสือ ม. 4 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง หมูหลุม ปุ๋ยหมัก ปลูกผัก  

 6.นายมานิช ค้าห้อง ม. 6 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผักปลอดสารพิษ  

 7.นายชิต ทองช่วย ม. 7 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ปลูกผัก  

 8.นายสามารถ แก้วรักษ์ ม. 4 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สวนผสมผสาน  

 9.นางสงวนผิว ด้าค้า ม. 3 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สวนผสมผสาน  

 10.นายนิพล พูลเกื้อ ม. 8 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไม้หายาก  

 11.กลุ่มเครื่องแกง ม. 3 ม.5  ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 12. กลุ่มเห็ด ม. 4  ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 13.นายทวี ขวัญแก้ว ม. 7 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สับปะรด สวนผสมผสาน  

 14.นายวิรัตน์ ข้าตรี ม. 4 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อ้อย สับปะรด  

 15.นางพรทิพย์ ขาวมาก ม. 4 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พืชสวนครัว  

 16.นายเกษม หนูเส้ง ม. 1 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มังคุดในสวนยาง  

 17.กลุ่มปุ๋ยหมัก  ม. 8 ม.4  ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 18.นายถนอม บุญอักษร ม. 1 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผึ้ง  

 19.นางสุพิน แก้วขาว ม. 6 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง แก้วมังกร  
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ที่ ชนิดสินค้าเกษตร ต้นทุน ราคาขาย ก าไร/ขาดทุน ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค 
1 ยางพารา 16,000 

บาท/ไร่/ปี 
12,575บาท/
ไร่/ปี 

ขาดทุน 3,425 
บาท/ไร่/ปี 

-ราคาไม่แน่นอน และตกต่้า 
-ต้นยางยืนต้นตาย 
-อุทกภัย 

2 ไม้ผล ลองกอง,
ทุเรียน,มังคุด,เงาะ 

5,335 
บาท/ไร่/ปี 

11,177 บาท/
ไร่/ปี 

ก้าไร 5,842 
บาท/ไร่/ปี 

-เป็นอาชีพเสริม 
-สภาพดินและอากาศเหมาะสม 
-ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
-โรคและแมลง 

3 ปาล์ม 6,951 
บาท/ไร่/ปี 

14,814 บาท/
ไร่/ปี 

ก้าไร 7,863 
บาท/ไร่/ปี  

-ราคาไม่แน่นอน 
-เป็นพืชเชิงเดี่ยว 

4 ปุ๋ยอินทรีย์ 5,140 
บาท/ตัน 

6,000 บาท/
ตัน 

ก้าไร 860 
บาท/ตัน 

-ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี 
-สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน 
-ใช้วัสดุภายเหลือใช้ทางการเกษตร 

5 เครื่องแกง 101 
บาท/
กิโลกรัม 

120 บาท/
กิโลกรัม 

ก้าไร 19 บาท/
กิโลกรัม 

-เกิดกระบวนการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ 
-ต้องซื้อวัตถุดิบจากภายนอก 

 

 เนื่องจากพ้ืนที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่ของต้าบลเป็นพ้ืนยางพารา ไม้ผล และปาล์มน้้ามัน ตามล้าดับ 
โดยลักษณะของพ้ืนที่เป็นพื้นที่สูง มีแหล่งน้้าในพื้นที่ ท้าให้นอกจากการท้าสวนยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลัก ยังมีการท้าสวนผลไม้ และปลูกผักเป็นพืชรอง 

2. ข้อมูลปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

 ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงได้ประสานงานกับส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงใน
ฐานะศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด พบว่าในต้าบลลานข่อยเกษตรกรมีภาวะ
หนี้สิน มีภาระหนี้สินจากแหล่งต่าง ๆ โดยมีหนี้สินเฉลี่ยรวมทั้งในภาคและนอกภาคเกษตร 150,000 บาท/
ครัวเรือน 

3. ข้อมูลปัญหาที่ดินท ากิน 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลลานข่อย มีการน้าเสนอปัญหาด้านที่ดินในการท้าการเกษตร 
ไม่มีเอกสารสิทธิ โดยมีพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิกระจายตัวทั้ง 9 หมู่บ้านของต้าบลลานข่อย และปัญหาดินเสื่อม
โทรม 

4. ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 จากการท้าเวทีประชาคมต้าบลทะเลน้อย มีการน้าเสนอปัญหาด้านน้้าเพื่อการเกษตร ดังนี้ 

ที ่ ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 น้้าเพื่อการเกษตร ม.1 ม.8 ม.4  เสนอปัญหาต่อเทศบาลต้าบลลานข่อย 
2 น้้าประปา ม.5 เสนอปัญหาต่อเทศบาลต้าบลลานข่อย 
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5. ปัญหาอื่นๆ 

 1.การวางแผนหาตลาดสินค้าเกษตรของต้าบลล่วงหน้า 

 2.การส่งเสริมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 3.ส่งเสริมให้มีการแปรรูปตะไคร้ครบวงจร  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบกินเพลิน) 

ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

1. วิสัยทัศน์ 

 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการสร้างอาชีพเสริม 

 

2. พันธกิจ 

 1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก  

 2. เพ่ือให้สมาชิกรู้จักการท้างานเป็นทีม  

 3. เพ่ือให้สมาชิกมีความรักสามัคคี เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

 4. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม  

 

3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  กลยุทธ์  

   3.1.1 การลดต้นทุนการผลิต  

   3.1.2 การเพ่ิมปริมาณการผลิต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมรายได้ 

  กลยุทธ์  

   3.2.1 ปรับปรุงคุณภาพกล้วยฉาบ  

   3.2.2 การหาตลาดและเชื่อมโยงตลาด  

   3.2.3 พัฒนาคุณภาพการแปรรูปข้าว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาหลักด้านการเกษตรในพื้นที่ 

  กลยุทธ์  

   3.3.1 ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาหลักด้าน
การเกษตรในพ้ืนที่ ดังนี้  

   1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

   2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน  

   3.การแก้ไขแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร  

   4.การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ  

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ 
ผู้ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ลดต้นทุนการ
ผลิต 

1.การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วย
ฉาบ 
 
 

กลุ่ม -กลุ่ม  
-สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มปริมาณ
การผลิต 

1.สนับสนุนอุปกรณ์การท้ากล้วย
ฉาบ 

กลุ่ม 
 

-สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตร 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพ
กล้วยฉาบ 

1.ปรับปรุงคุณภาพกล้วยฉาบและ
บรรจุภัณฑ์ 

กลุ่ม -กลุ่ม 
-สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง 

กลยุทธ์ที่ 2 การหาตลาดและ
เชื่อมโยงตลาด 

1.แผนการประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับปริมาณการผลิตทั้งป ี

กลุ่ม -กลุ่ม 
-สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาหลักด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

   

-ประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
หลักด้านการเกษตรในพื้นที่ 

   

1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 

1.ประสานขอข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึน
ทะเบียนหนี้สินจาก สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด  

9 หมู่บ้าน -สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
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2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท้า
กิน 

1. ที่ดินทางการเกษตรไม่มี
เอกสารสิทธิ 
2.ที่ดินเสื่อมโทรม 

9 หมู่บ้าน -ทสจ.พัทลุง  
-สนง.พัฒนาท่ีดินจังหวัด
พัทลุง 

3.การแก้ไขแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร 

1.น้้าเพื่อการเกษตร ม.1 ม.
8 ม.4 
2.น้้าประปา ม.5 

 -เทศบาลต้าบลลานข่อย 

4.การแก้ไขปัญหาอื่นๆ 1.การวางแผนหาตลาด
สินค้าเกษตรของต้าบล
ล่วงหน้า 
 
2.การส่งเสริมพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ ให้เหมาะสมกับพื้นที ่
 
3.ส่งเสริมให้มีการแปรรูป
ตะไคร้ครบวงจร 

 -กลุ่ม 
-สนง.เกษตรอ้าเภอป่า
พะยอม 
-สวพ.จังหวัดพัทลุง 
-สนง.ปศุสตว์จังหวัดพัทลุง 
-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
พัทลุง 
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